
Van:
Aan:
Cc: johnvankuik@gmail.com; adekamans@varnws nl; wpluim@gmail.nl; Informatie  Gemeente Stichtse Vecht; gerhard.vandentop@agv.n;

harm@gwleidingtechniek nl; harry@gwleidingtechniek.nl; Bestuurssecretariaat; herman achtersloot@waternet.nl
Onderwerp: RE: aanleg persleiding maarssen-dorp
Datum: woensdag 15 augustus 2018 11:59:03

Geachte Heren,
Voor wat betreft onderstaande mailwisseling, bij deze reactie namens Waternet op enkele niet eerder aangegeven punten uit onderstaande mail
aangegeven in het grijs.
P.s,
N.a.v. een vandaag binnengekomen klacht van een buurtbewoner over de overmatige stofvorming afkomstig van het inveegzand waarmee het nieuw
aangebrachte straatwerk is ingeveegd kan ik melden dat voor het weekeinde al het nieuwe straatwerk machinaal zal worden ontdaan van het overtollige
inveegzand.
Wij doen er samen met onze aannemer alles aan om het overlast naar de buurt tot een minimum te beperken.
Vriendelijke groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 14 augustus 2018 19:51
Aan: info@stichtsevecht.nl; gerhard.vandentop@agv.n; harm@gwleidingtechniek.nl; harry@gwleidingtechniek.nl; 
bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl; herman.achtersloot@waternet.nl
CC: johnvankuik@gmail.com; adekamans@varnws.nl; wpluim@gmail.nl
Onderwerp: aanleg persleiding maarssen-dorp
Geachte dames/heren,

Helaas hebben wij geconstateerd dat het in vriendelijke bewoordingen gesteld bericht
van ons aan Waternet ( d.d. 12 augustus 2018) niet heeft geleid tot aktie van uw kant met enig
resultaat.
Sterker nog, uw aannemer die zijn stratemakers te pas en te onpas ten tonele laat
verschijnen, heeft het vandaag gepresteerd om nog extra puin uit een putje elders
bij de onnodig grote hoeveelheden puin in onze buurt bij te storten
De hopen puin,zand,klinkers liggen nu op 6 verschillen plekken in de M.A. de Ruyterstraat,
de van Speykstraat en de Arienslaan.
Deze straten kunnen allang worden vrijgegeven voor het verkeer, alleen door de
lakse en onvoorspelbare werkwijze van uw aannemer is dit nog steeds niet het geval.
Het lijkt er op dat er totaal geen coördinatie van de werkzaamheden plaats vindt.
Iedereen doet maar wat en als er al technisch toezicht namens de opdrachtgever
wordt uitgeoefend illustreert dit alleen maar dat Waternet als opdrachtgever zijn
aannemer totaal niet in de hand heeft.
Wellicht een leermomentje voor u om de opbreekvergunning van de gemeente Utrecht
of de eisen die de gemeente Stichtse Vecht stelt aan het afsluiten van de openbare
weg nog eens te bestuderen.

Het zal u duidelijk zijn dat wij als buurt er inmiddels schoon genoeg van hebben om
u constant bij het handje te nemen om u uit te leggen
- wat technisch wel of niet verantwoord is( intrillen damplanken zonder trillingmeters,bemalen zonder GWS
monitoring)

- dat wij u moeten vertellen waar de stoorlagen in de ondergrond zijn(zelfs sonderingen hebben wij u
gegeven)

- wat onveilige situaties zijn (op de stoep draaiende pompen zonder bescherming ipv op het afgesloten
werkterreein)

-wat onnodige hinder veroorzaakt (veel onnodig heen en weer rijden graafkranen op niet stuik gelegde rijplaten)

Onze aannemer zal de mobiele kraanmachinisten hierop aanspreken.
- dat het eens tijd word om een veeg/zuigwagen in te zetten (overtollig zand verstopt straks bij hevige
regenval de kolken)

Wordt voor het weekeinde opgepakt.
-hoe u uw hekken zodanig plaatst dat ambulances geen hinder ondervinden(dus langs de sleuf ipv langs
de huizen en geen vaste hekklemmen),

-dat u omrijdroutes moet aangeven als u de weg afsluit (Weigert u tot op heden)

- dat uw afzettingen s’nachts verlicht behoren te zijn(Doet u gewoon niet)

Alle T.V.M. bebording is retro reflecterend volgens geldende landelijke normen.
- dat u uw puin , zandhopen , hekken,borden,schildjes op de openbare weg moet afvoeren( doet u
gewoon niet)

Wordt deze week een inhaalslag in gemaakt.
- wat de risicos zijn van bergen losse straatklinkers voor onze ruiten.(Wellicht kunt u dit zelf wel
bedenken)



Kortom: Het is een onnodig grote aanslag op onze leefomgeving.
Zowel de Gemeente als Waternet reageren volstrekt niet adequaat op onze
klachten.
Wij vragen daarom van het Waterschap AGV en de Gemeenteraad Stichtse Vecht om
ons bij te staan zodat Waternet alle door ons genoemde onnodige overlast stop zet en zich
gaat gedragen zoals dat in een woonwijk mag worden verwacht.

Namens de bewoners van
de Piet Heinstraat , de van Speykstraat en de M.A. de Ruyterstraat
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